
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du med i jobbanken? 
 
Det er nemt og uforpligtende at melde sig til. 
 
Skriv til esben@svsh.dk og fortæl lidt om dig selv, din virksomhed og 
hvilke opgaver I vil have løst. Du kommer da med i jobbanken, som er en 
liste over virksomheder vores elever kan søge fritidsjob hos.  
 
Skulle du have spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til 
projektleder Esben Stephansen på 29 89 12 12 eller komme forbi 
Vesterbrogade 137, hvor vi bor. 
 
Du kan læse meget mere om skolen og projektet på vores hjemmeside: 
 
www.svsh.dk 
www.svsh.dk/mit-foerste-job 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
FÅ HJÆLP I HVERDAGEN  
- og en god sag på samvittigheden! 

 
Tilmeld din virksomhed jobbanken i Mit Første Job 
og gør en forskel for unge med autisme, angst og 
ADHD. 
 
På Skolen ved Sorte Hest har vi en masse unge  
mennesker, som ønsker sig et fritidsjob. Vi er på  
udkig efter lokale virksomheder, der har lyst til at hjælpe vores 
elever med at få en tryg entré på arbejdsmarkedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Godt at vide om Mit Første Job 
 
Mit Første Job er...  
...en lokal indsats, som hjælper unge med udfordringer som fx angst, 
autisme og ADHD med at finde et fritidsjob. De unge er elever på Skolen 
ved Sorte Hest, og fritidsjobbet er en del af skolegangen her.    
 
Hvilke opgaver kan du få løst?  
Vores elever kan klare mange af de samme opgaver som andre unge. Det 
kan fx være hjælp til lettere rengøring, vareopfyldning, udpakning, 
tømning af skraldespande eller lignende. Vi matcher dine behov med 
vores elevers kompetencer og ønsker.  
 
Hvem er de unge?  
De elever som går på Skolen ved Sorte Hest, har typisk haft svært ved at 
være i den normale folkeskole. Det er helt normale unge mennesker, 
som fx kan have sanseforstyrrelser eller kæmpe med udfordringer som 
angst, autisme eller ADHD.  
 
Hvilken forskel gør du?  
Fritidsjobs får unge til at vokse. Unge som har haft fritidsjob, klarer sig 
bedre senere i livet. Eleverne på vores skole har ofte haft mange 
udfordringer gennem barndommen. Det at få ansvar, tjene sine egne 
penge, og at kunne spejle sig i sine jævnaldrende, hjælper vores unge 
med at få en større selvtillid og en tro på deres egen fremtid. Det 
fritidsjob du tilbyder, kan være en game changer for den unge. Vi har set 
det ske.  

 

 
 
 
 
 

Hvad siger du ja til? 

Det eneste det kræver af dig for at deltage i Mit Første 
Job, er at du siger ja til at blive en del af vores jobbank. 
Herved accepterer du, at vores elever må ansøge om et fritidsjob i din 
virksomhed. Vi hjælper med at matche vores elever med din virksomhed, 
så du kan være sikker på, at eleven som søger, som udgangspunkt har de 
kompetencer der skal til, for at lykkes med opgaverne. Du er selvfølgelig 
altid fri til at takke nej til ansøgere.  
 
Hvad med løn? 

Du ansætter den unge på lige vilkår som alle andre unge i fritidsjobs. Vi 
tilbyder den første måned gratis. Dette sikrer at både du og den unge 
kan afprøve ansættelsen, uden at det vil koste dig en krone.   
 
Hvem er vi?  
Skolen ved Sorte Hest er en dagbehandlingsskole på Vesterbro i 
København. Vores elever ønsker alle at lykkes med at lære og få en god 
skolegang. Vi hjælper med at skabe de rette rammer for at opnå dette. 
En af de ting der gør os forskellig fra en almindelige skole er, at vi har 
normeringen og den nødvendige specialviden til at hjælpe børnene med 
at udvikle sig og være trygge.  

 
 
 
 
 


